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CADERNO DE QUESTÕES 

1. Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal. 

2. Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG, CNH 

etc.). 

3. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da 
banca e da Folha de Respostas. 

4. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 

Verifique também se contém 48 (quarenta e oito) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada, 

caso contrário comunique imediatamente ao Fiscal. 

5. Você dispõe de 3h (três horas) para fazer esta prova. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu 

tempo. Esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas de questões objetivas. Você somente 

poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorrido o tempo total de duração da prova. 

6. Na Folha de Respostas de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de 

identificação, curso escolhido e língua estrangeira. 

7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de questões objetivas. 

8. Preencha a Folha de Respostas de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

Na Folha de Respostas de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à 

alternativa escolhida, conforme modelo:  
 

9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões objetivas: dupla 

marcação, marcação rasurada ou emendada, não preenchida totalmente ou que não tenha sido 

transcrita. 

10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica e considerando-se apenas o conteúdo 

da Folha de Respostas de questões objetivas. 

11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os 

candidatos. 

12. Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

13. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente com a Folha de 

Respostas de questões objetivas e assine a Lista de Presença. 

14. Nas salas que apresentarem apenas 1 (um) fiscal de sala, os 3 (três) últimos candidatos somente 

poderão ausentar-se do recinto juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas. 

Boa Prova! 
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GGrruuppoo::  

GG11  CCuurrssooss::  

AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDEE  EEMMPPRREESSAASS,,  

AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  PPÚÚBBLLIICCAA  ee  

CCIIÊÊNNCCIIAASS  CCOONNTTÁÁBBEEIISS  
GGrruuppoo::  

GG22  
DDIIRREEIITTOO,,  GGEEOOGGRRAAFFIIAA,,    

HHIISSTTÓÓRRIIAA,,  LLEETTRRAASS  ee  

PPEEDDAAGGOOGGIIAA  
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GEOGRAFIA 
 

Utilize o fragmento abaixo para responder a questão 33. 

“Os posseiros tiravam suas posses geralmente próximas 

umas das outras, com os fundos para o córrego”. 

(Adaptado. Diamantino Pereira). 

33. Considerando o fragmento acima, assinale a opção que for 
correta sobre posseiro. 

A) Trabalhador rural que explora a terra sem ser o seu 
proprietário legal. 

B) Militante do MST e trabalhador boia-fria, que atua como 
cortador de cana para usinas de açúcar e álcool. 

C) Dono de pequenas propriedades na região colonizada pela 
Companhia das Terras do Paraná. 

D) Trabalhador que atua na perfuração de poços de pouca 
profundidade, para o abastecimento de água. 

E) Dono de pequena propriedade, cuja área é insuficiente para 
sustentar a família. 

34. Os divisores de água constituem uma importante referência 
para a delimitação de uma bacia hidrográfica. Ao utilizar 
como parâmetro a distribuição das bacias hidrográficas 
brasileiras, nota-se que os rios formadores das Bacias 
Amazônica e Tocantins-Araguaia são originários de três 
divisores d’água principais. Esses divisores são, 
respectivamente,  

A) Planalto Atlântico, Planalto da Borborema e Serra do 
Espinhaço. 

B) Cordilheira dos Andes, Planalto das Guianas e Planalto 
Brasileiro.  

C) Serra do Espinhaço, Serra Geral e Chapada Diamantina. 

D) Planalto da Borborema, Planalto Central e Serra da 
Canastra. 

E) Serra da Canastra, Planalto Meridional e Planalto Atlântico. 

35. Sabe-se que “a salinização dos solos ocorre quando a 
concentração de sais se eleva a ponto de afetar a 
germinação e a densidade das culturas, bem como seu 
desenvolvimento vegetativo, reduzindo sua produtividade e, 
nos casos mais sérios, levando a morte generalizada das 
plantas. Aproximadamente 35% das áreas com projetos 
públicos no Nordeste brasileiro apresentam problemas de 
salinização, algumas dessas áreas já não produzem mais”. 
(Adaptado. www.codevasf.gov.br). Marque a opção que 
contém corretamente o fator causador principal e o tipo de 
região do mundo em geral mais suscetível à salinização dos 
solos. 

A) Desmatamento abusivo – fronteiras agrícolas. 

B) Erosão dos solos agrícolas – encosta de morros em 
ambientes tropicais. 

C) Ação dos mares e ventos – planícies costeiras. 

D) Irrigação e drenagem malfeitas – com baixo índice 
pluviométrico. 

E) Uso e abuso de agrotóxicos – com agricultura mecanizada. 
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36. País emergente de industrialização tardia pelo modelo de 
substituição de importações, o Brasil ainda apresenta 
características do subdesenvolvimento, como grandes 
desigualdades sociais e dependência financeira e 
tecnológica. O processo de ocupação e organização 
econômica é o principal responsável por essa situação. O 
Brasil enfrentou vários obstáculos para a sua plena inserção 
na atual Terceira Revolução Industrial ou Tecnológica, que 
teve início a partir da Segunda Guerra Mundial e que se 
prolonga até os dias atuais. A respeito do assunto, dadas as 
afirmações abaixo, 

I. O crescente e constante mau uso do dinheiro público, a 
corrupção e o superfaturamento de obras públicas 
comprometeram a fixação das prioridades nacionais, entre 
elas a educação, a ciência e a tecnologia.  

II. A situação do Brasil, quanto às suas dívidas interna e 
externa, compromete a canalização de recursos para 
investimentos em educação e pesquisa científicas ou 
tecnológicas, agravando nossa dependência em relação ao 
exterior.  

III. Se houvesse uma maior prática política do clientelismo, 
resultaria em garantia de financiamentos de projetos de 
interesse nacional, entre eles o desenvolvimento científico e 
tecnológico, pondo fim à concessão de privilégios apenas à 
classe agroexportadora. 

verifica-se que  

A) apenas I está correta.  

B) apenas II está correta.  

C) apenas III está correta.  

D) apenas I e II estão corretas. 

E) I, II e III estão corretas. 

37. No mundo, atualmente, há cidades de diferentes tamanhos e 
densidades demográficas, de diversas condições 
socioeconômicas. Em algumas, destacam-se apenas uma 
função urbana enquanto outras desenvolvem múltiplas 
atividades. Muitas se estruturaram há séculos, enquanto 
outras começaram a se desenvolver a poucas décadas ou 
anos. Há ainda aquelas que apresentam grande 
desigualdade social e aquelas nas quais as desigualdades 
são menos acentuadas. Todos esses aspectos se refletem 
na organização do espaço urbano e são visíveis na 
paisagem. Nos últimos anos, ocorreram mudanças no 
padrão migratório brasileiro. As metrópoles do Sudeste já 
não apresentam o elevado grau de atração demográfica que 
tinha há algum tempo. Entre as causas desse fato, pode-se 
citar: 

A) a reprodução das históricas diferenças econômicas entre as 
regiões, graças à modernização das atividades agrícolas. 

B) o maior controle por parte do Estado brasileiro para inibir o 
crescimento descontrolado das cidades. 

C) a criação das frentes pioneiras no Sul do país, que 
representam grande potencial de empregos na zona rural. 

D) o empenho de órgãos, como o IBGE, que tentam promover 
o aumento das densidades demográficas no interior do país. 

E) a descentralização econômica, pois inúmeras empresas 
estão saindo do Sudeste e se instalando em outras regiões 
do país. 

38. Milton Santos afirma sobre a globalização: “O mundo      
torna-se unificado – em virtude das novas condições 
técnicas, bases sólidas para uma ação humana 
mundializada. Esta, entretanto, impõe-se à maior parte da 
humanidade como uma globalização perversa” (Adaptado. 
Por uma nova globalização, 2000, p. 37). Quanto à 
perversidade da globalização, indique a opção incorreta. 

A) A globalização não significou maior igualdade entre as 
nações. Para as nações desenvolvidas significou maiores 
possibilidades de investimentos, e somente alguns países 
subdesenvolvidos obtiveram crescimento econômico. 

B) Conjuntamente à globalização há um maior apelo ao 
consumismo, acirrando os problemas ambientais no mundo. 

C) A despeito das inovações tecnológicas e sua difusão, 
problemas antigos da humanidade, como guerras, fome e 
pobreza, continuam existindo e até mesmo se agravaram 
com a globalização. 

D) O poder cada vez maior das grandes corporações faz com 
que, cada vez mais, os interesses econômicos e a 
competitividade sejam predominantes nas relações sociais e 
entre os países. 

E) Os maiores problemas da globalização são os povos 
tradicionais, que não aceitam partilhar dos interesses 
comuns da humanidade e por isso promovem manifestações 
e ataques terroristas. 

39. Em virtude da influência dos fatores naturais e            
histórico-sociais, os elementos do espaço agrário brasileiro 
apresentam muitas variações. No centro-sul, que engloba as 
regiões Sudeste, Sul e a porção meridional do Centro-Oeste, 
o aproveitamento da terra é mais intensivo, e as diversas 
áreas que o compõem estão mais integradas em 
comparação com os demais espaços agrários do Brasil. A 
Região Sudeste, particularmente o eixo São Paulo – Rio de 
Janeiro – Minas Gerais, funciona como centro de comando 
das atividades agrárias, influenciando intensamente o 
centro-sul e, em menor escala, o restante do espaço 
nacional. Isso acontece por diversos motivos, exceto: 

A) a concentração industrial exige grande quantidade e 
diversidade de matérias-primas. 

B) a concentração de capital permite maiores investimentos 
para a melhoria das técnicas agrícolas que, por sua vez, são 
tomadas como exemplo pelos produtores rurais de outras 
áreas do país. 

C) a concentração populacional e o elevado nível de 
urbanização fazem do Sudeste o grande mercado de 
consumo do país, para o qual se volta boa parte das 
atividades agrárias organizadas com fins comerciais. 

D) as lavouras voltadas para a exportação se desenvolvem e 
se modernizam cada vez mais – a maior parte delas 
concentra-se na Região Sudeste e em áreas próximas, 
como Sul e Centro-Oeste. 

E) a porção meridional do Centro-Oeste é a principal área 
responsável pela produção agrícola em longa escala da 
Região Sudeste do Brasil. 
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40. Com o fim da oposição Capitalismo VS. Socialismo, o 
mundo defrontou-se com uma realidade marcada pela 
existência de um único sistema político-econômico, o 
capitalismo (exceto alguns países). As profundas 
transformações que já vinham afetando as principais 
economias capitalistas desde a segunda metade do século 
XX, aliando-se à fragmentação do sistema socialista, 
resultaram na chamada nova ordem mundial. No Brasil, os 
críticos da abertura indiscriminada às importações (observe 
a figura) alertam para o fato de que ela contribui para 
aumentar o desemprego e a exclusão social. A insistência 
em realizar essa abertura relaciona-se à seguinte 
característica do processo de globalização: 

 
A) Desestímulo ao processo de privatização de empresas. 

B) Esvaziamento econômico do setor de comércio e serviços. 

C) Imposição de medidas protecionistas para as empresas 
nacionais. 

D) Facilidade de deslocamento de mercadorias, capitais e 
informações.  

E) Dificuldade de transporte e comunicação entre os povos. 

41. Observe as figuras numeradas. Considerando-se as 
diferentes formas de uso do solo representadas no desenho 
abaixo e supondo-se idênticas as condições atmosféricas e 
de relevo, as temperaturas do ar mais elevadas deverão ser 
encontradas em  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) 5. 

42. Com o uso intenso do computador como ferramenta de 
escritórios, previu-se o declínio do uso de papel para a escrita. 
No entanto, essa previsão não se confirmou e o consumo 
exagerado de papel continuou. O papel é produzido a partir de 
material vegetal e por conta disso, enormes extensões de 
florestas já foram extintas, uma parte sendo substituída por 
reflorestamentos homogêneos de uma só espécie (no Brasil, 
principalmente eucalipto). Para evitar que novas áreas de 
florestas nativas, principalmente as tropicais, sejam destruídas 
para suprir a produção crescente de papel, foram propostas 
as seguintes ações: 

I. aumentar a reciclagem de papel, através da coleta seletiva e 
processamento em usinas; 

II. reduzir as tarifas de importação de papel; 

III. diminuir os impostos para produtos que usem papel reciclado. 

Para um ambiente global mais saudável, apenas: 

A) a proposta I é adequada. 

B) a proposta II é adequada.  

C) a proposta III é adequada.  

D) as propostas I e II são adequadas.  

E) as propostas I e III são adequadas. 

43. A partir da década de 90, ocorreram muitas mudanças no 
perfil demográfico do Brasil. Muitas afirmações usadas 
frequentemente em estudos da população brasileira já não 
correspondem à realidade. Éramos um país jovem. Estamos 
envelhecendo; o brasileiro vive mais e a taxa de fecundidade 
caiu. Desde 1970 não somos mais um Brasil rural. 
Melhoramos nossos indicadores sociais, porém, as 
desigualdades tornam nosso povo mais pobre: a 
concentração de renda nas mãos de uma pequena parcela da 
população. O Brasil, atualmente, ocupa a 70ª posição no IDH 
(Índice de Desenvolvimento Humano) segundo o IBGE. Para 
definição desse índice, são utilizadas variáveis básicas, 
referentes ao modo como vive a população. Com base no 
texto e em seus conhecimentos, quais as variáveis que fazem 
parte do IDH? 

A) Educação, taxa de fecundidade e taxa de desemprego. 

B) Renda per capita, expectativa de vida e educação. 

C) Taxa de desemprego, taxa de exportação e expectativa de 
vida. 

D) Taxa de exportação, consumo de energia e educação. 

E) Expectativa de vida, renda per capita e taxa de exportação. 

44. Vários e vários grupos de ecologistas criticam a dependência 
de alguns países quanto ao uso da energia nuclear, 
principalmente depois de diversos acidentes nucleares que 
ocorreram na Ucrânia (Chernobyl), em abril de 1986; no 
Japão, em setembro de 1999; e Fukushima, em março de 
2011. Os Estados Unidos possuem aproximadamente 105 
usinas nucleares, a França 60 e o Japão 55. Em 1999, havia 
434 usinas nucleares em funcionamento no mundo e apenas 
uma delas se encontrava no Brasil, localizada em 

A) Campos, no Rio de Janeiro. 

B) Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais. 

C) Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. 

D) Natal, no Rio Grande do Norte. 

E) Sorocaba, no Centro-Oeste de São Paulo. 
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45. “Quando vim de minha terra, se é que vim de minha terra 

(não estou morto por lá?), a correnteza do rio me sussurrou 

vagamente que eu havia de quedar lá donde me despedia. 

[...] Quando vim de minha terra não vim, perdi-me no 

espaço na ilusão de ter saído. Ai de mim, nunca saí.” Nesse 
poema, Carlos Drummond de Andrade 

A) discute a permanente frustração do desejo de migrar do 
campo para a cidade. 

B) reflete sobre o sentimento paradoxal do migrante em face de 
sua identidade regional. 

C) expõe a tragédia familiar do migrante quando se desloca do 
interior para a cidade. 

D) aborda o problema das migrações originárias das regiões 
ribeirinhas para as grandes cidades. 

E) comenta as expectativas e esperanças do migrante em 
relação ao lugar de destino. 

46. O Brasil, por suas características de crescimento econômico, 
e apesar da crise econômica e do retrocesso político das 
últimas décadas, é classificado como um país moderno. Tal 
conceito pode ser, na verdade, questionado se levarmos em 
conta indicadores sociais: o grande número de 
desempregados, o índice de analfabetismo, o déficit de 
moradia, o sucateamento da saúde, enfim, a avalanche de 
brasileiros envolvidos e tragados num processo de repetidas 
migrações. Um dos fenômenos mais discutidos e polêmicos 
da atualidade é a “globalização”, a qual impacta de forma 
negativa 

A) na mão de obra qualificada, proporcionando o crescimento 
de ofertas de emprego e fazendo os salários caírem 
vertiginosamente. 

B) nos países subdesenvolvidos, provocando o fenômeno da 
exclusão social.  

C) na mão de obra desqualificada, desacelerando o fluxo 
migratório. 

D) nos países subdesenvolvidos, aumentando o crescimento 
populacional. 

E) no desenvolvimento econômico dos países industrializados 
desenvolvidos. 

47. “A produção do espaço é resultado da ação dos homens 

agindo sobre o próprio espaço, através dos objetos naturais 

e artificiais. Cada tipo de paisagem é a reprodução de níveis 

diferentes de forças produtivas, materiais e imateriais, pois 

o conhecimento também faz parte do rol das forças 

produtivas [...]”. (Milton Santos. Metamorfose do Espaço 
Habitado. p. 64-65). Sobre o texto acima, não se pode 
afirmar: 

A) a descrição das paisagens é suficiente para o entendimento 
da Geografia.  

B) as manifestações físicas dos movimentos da natureza 
traduzem-se nas chamadas paisagens naturais. 

C) as paisagens atuais resultam da interferência da sociedade 
humana sobre o meio físico. 

D) a sociedade humana é o elemento determinante das 
paisagens atuais. 

E) um mesmo processo produtivo pode integrar diferentes 
paisagens, em diferentes lugares. 
 

48. Apesar da riqueza das florestas tropicais, elas estão 
geralmente baseadas em solos inférteis e improdutivos. 
Grande parte dos nutrientes é armazenada nas folhas que 
caem sobre o solo, não no solo propriamente dito. Quando 
esse ambiente é intensamente modificado pelo ser humano, 
a vegetação desaparece, o ciclo dos nutrientes é alterado e 
a terra se torna rapidamente infértil. No texto, pode parecer 
uma contradição a existência de florestas tropicais 
exuberantes sobre solos pobres; no entanto, esse fato é 
claramente explicado pela 

A) rápida reciclagem dos nutrientes, potencializada pelo calor e 
umidade das florestas tropicais, o que favorece a vida dos 
decompositores.  

B) capacidade de produção abundante de oxigênio pelas 
plantas das florestas tropicais, consideradas os “pulmões do 
mundo”.  

C) profundidade do solo, pois, embora pobre, sua espessura 
garante a disponibilidade de nutrientes para a sustentação 
dos vegetais da região. 

D) boa iluminação das regiões tropicais, uma vez que a 
duração regular do dia e da noite garante os ciclos dos 
nutrientes nas folhas dos vegetais da região. 

E) existência de grande diversidade animal, com um número 
expressivo de populações que, com seus dejetos, fertilizam 
o solo. 
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